VRTEC/OSNOVNA ŠOLA
Celje, 20. 10. 2022
Praktično usposabljanje z delom za dijake 3. letnika v šolskem letu 2022/23
Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj,
v letošnjem šolskem letu bodo dijaki in dijakinje tretjih letnikov opravljali PUD v mesecu novembru. V večini
smo pri tem poskušali upoštevati tudi vaše prilagoditve in izvedbo predšolske vzgoje. Za razumevanje in
fleksibilnost se vam najlepše zahvaljujemo. Vsa dokumentacija je pripravljena na šolski spletni strani www.gcc.si
(zavihek PUD/letnik). Vljudno vas prosimo, če jo natisnete in posredujete vašim mentorjem, v kolikor je naši
dijaki ne bodo prinesli na PUD. V kolikor imate kontakte dijakov od lani in lahko z njimi vzpostavite stik za
obveščanje, vas vljudno naprošamo, da se tega poslužujete. Dijake smo opozorili, da vam jih posredujejo ob
najavi v septembru.
Dijaki 3. letnika bi prihajali v vrtec strnjeno petnajstkrat od 7. 11. – 25. 11. 2022. Prisotnost v oddelku traja 6 ur,
preostali čas pa je namenjen konzultaciji z mentorjem, pisanju dnevnika in malici.
Prvi obisk bi bil v ponedeljek, 7. 11. 2022, ob 8. uri na upravi vrtca, razen če je s strani vrtca drugačna želja
(npr. prihod direktno v eno od organizacijskih enot). V tem primeru jih, prosimo, obvestite.
Dneve praktičnega izobraževanja pri delodajalcu smo določili glede na druge dejavnosti, ki se izvajajo na šoli.
Vzgojitelji, ki bodo prevzeli mentorstvo našim dijakom, bodo do konca šolskega leta dobili potrdilo o mentorstvu
dijaku na delovni praksi, ki ga lahko uveljavljajo pri napredovanju.
Naloga dijakov 3. letnika je spoznavanje področij matematike, jezika in družbe (povezava z moduli
matematika za otroke, jezikovno izražanje otrok ter družboslovje za otroke) ter pomena varnega in zdravega
okolja v vrtcu (modul varno in zdravo okolje). Navodila mentorjem se nahajajo na spletni strani šole www.gcc.si
(zavihek PUD/letnik).

Vrtci določijo mentorja in razporedijo dijake po skupinah. Mentor je lahko diplomirani vzgojitelj predšolskih
otrok, vendar to ni pogoj. Doseženi (katerikoli) naziv ni pogoj za mentorstvo.
Dijaki bodo pred pričetkom praktičnega usposabljanja z delom opravili izpit iz varstva pri delu.
Organizatorica PUD je profesorica Barbara Hernavs (barbara.hernavs@gcc.si ali 03/428-57-28 (kabinet)).
S pogodbo se zavezujemo tudi, da bomo plačali prispevek PIZ za posebne primere zavarovanju po prvi alineji
tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 za vse dijake. Vaša odgovornost pa je plačilo prispevka za poškodbe pri delu
in poklicno bolezen po 1. točki 17. člena ZZVZZ. Šola bo povrnila plačila po prejetih zahtevkih za refundacijo
ob koncu vsakega meseca, ko so dijaki na praksi.
Št. TR Gimnazije Celje – Center: 01100-6030692763
V prilogi Vam pošiljamo:
− pogodbo, s katero nam dajete soglasje za sodelovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja pri
delodajalcu. En izvod podpisane pogodbe zadržite, drugega pa nam, prosimo, pošljite na šolo,

Zahvaljujemo se Vam za dosedanje sodelovanje in se veselimo se sodelovanja z Vami tudi v prihodnje!

Lep pozdrav,
ravnatelj Gimnazije Celje – Center,
Gregor Deleja, prof.

